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Orde van dienst zondag 4 december 2022 – 09.30 uur  
2e Advent  
voorganger is Ds Martin Jans, studentenpredikant Zwolle 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
We gaan staan 
 
Psalm van de intocht:  Ps 80 : 1 en 2 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Drempelgebed: Lied 295 (voorzang uitgesproken door voorganger. 
Gemeente zingt het refrein. 
 
We gaan zitten 
 
De tweede adventskaars gaat branden  
Mila steekt de kaars aan en Lize leest het gedicht 
 

God zal wonen bij de mensen. 
Zelfs in ’t land van melk en honing, 

Wachten mensen al zo lang. 

Wanneer komt toch onze koning? 

Wanneer zijn we niet meer bang? 

Hij zal alles anders maken, 

Tot de hele wereld lacht. 

God zal wonen bij de mensen, 

Komt als kind in onze nacht. 

 

Kyriegebed 

 

Kindermoment 

 
Projectlied: ‘Komt als kind in onze nacht’ (via beamer) 

 



2 

 

 
Samenzang: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

 
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 
  

De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kindernevendienst 

Lezing uit de Bijbel: Lucas 1 : 26-38 
 
Samenzang: Lied 433 : 1, 2, 3, 4, 5 
 
Lezing uit de Bijbel: Lucas 1 : 39 - 55 
 
Samenzang: Lied 157A : 1, 2, 3, 4 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Samenzang: Lied 463 : 1, 2, 3, 6, 7, 8 
Tijdens couplet 7 en 8 komen de kinderen terug 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte ( bij de uitgang) 
 
We gaan staan 
 
Uittochtslied:  Lied 444 : 1, 2, 3, 4, 5 
 
Wegzending en zegen 
   beantwoord met 3x gezongen ‘amen’ 
Orgelspel 


